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ITE&A Healthcare 

Onze sponsoren: 

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.  
Formulier invullen in blokletters en inleveren bij de trainer/coach, met daarbij een pasfoto . 
(Formulier en foto mag ook gemaild worden naar algemeen@hvmanual.nl) 

Voornaam:  Voorletters:  

Achternaam:  Geslacht:  

Adres:  Geboortedatum:  

Postcode:   Woonplaats:  

Telefoon vast:  Inschrijfdatum:  

Team:  (in te vullen door trainer/coach) 

Bent u de afgelopen 24 maanden lid geweest van een andere handbalvereniging?   ja/nee 

Zo ja, welke handbalvereniging:     
 

 Lid Moeder (van jeugdleden) Vader (van jeugdleden) 

Naam    

Beroep    

Hobby    

Mobiel    

Email    
 

Wij verwachten van onze leden, ouders en/of verzorgers dat zij zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging. 

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, Euro-incasso doorlopende Machtiging SEPA aan 

Handbal Vereniging Manual om jaarlijks de contributie te innen (zoals vermeld op de website) + 

éénmalig € 7,-- inschrijfgeld van rekeningnummer: 

IBAN N L                 
Het Incassant-ID van HV Manual is NL73ZZZ401645910000.  

Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 

weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Breng de penningmeester ook hiervan op de hoogte. 

Bij het beëindigen van het lidmaatschap, na de door het NHV bepaalde (overschrijvings)-periode, blijft 

de NHV contributie van het lopende jaar bij de vereniging verschuldigd. 

Datum:    

Plaats:  Handtekening:  
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Onze sponsoren: 

(Informatie) formulier AVG  (versie 1/ seizoen 2018-2019) 

     Naam lid: 

    Naam: Ouder*/verzorger*/lid* 

    (* doorstrepen niet van toepassing) 

    Team: 

    
  

JA 
 

NEE 

     Ik geef toestemming om de aanvullende  informatie op het inschrijvingsformulier 

te gebruiken   

 

  

     Ik geef toestemming om mijn gegevens (ouder/verzorger/lid)  te gebruiken voor 

app verkeer.   

 

  

     Ik geef toestemming om gebruik te maken van mijn e-mailadres voor het mail 

verkeer   

 

  

     Ik geef toestemming om mijn telefoonnummer te vermelden op de teamlijst   

 

  

     Ik geef toestemming om de sponsoren te vermelden op de informatie die ik 

ontvang van de vereniging   

 

  

     Ik geeft toestemming om mijn naam te noemen in handbal gerelateerde 

publicaties     

 

  

     Ik geef toestemming om foto's van mij, het lid te maken en te gebruiken voor 

social media, website etc. voor zover deze gebruikt worden voor handbal 

gerelateerde publicaties   

 

  

     Datum: 

    Handtekening: Ouder*/verzorger*/lid* 

    (* doorstrepen niet van toepassing) 

    Naam: 

    

     Wij willen dit formulier graag getekend retour ontvangen via het e-mailadres:  

algemeen@hvmanual.nl 

Eventuele vragen kunnen via dit e-mailadres worden gesteld.  

    


